
Протокол № 2

засідання спеціалізованої вченої ради Д  35.874.01 від "08" вересня 2022 р. 

Присутні:

Прізвище, ім’я, 
по-батькові

Науковий ступінь, 
шифр спеціальності в раді

Ковалишин В.В. д.т.н., 21.06.02

Зачко О.Б. д.т.н., 05.13.22

Кобилкін Д.С. к.т.н., 05.13.22

Баланюк В.М. д.т.н., 21.06.02

Бушуєв Д.А. д.т.н., 05.13.22

Костенко В.К. д.т.н., 21.06.02

Кузик А.Д. д.с.-г.н., 21.06.02.

Мартин Є.В. д.т.н., 05.13.22

Ратушний Р.Т. д.т.н., 05.13.22

Ткачук Р.Л. д.т.н., 05.13.22

Тригуба А.М. д.т.н., 05.13.22

Шналь Т.М. д.т.н., 21.06.02

Яковчук P.C. д.т.н., 21.06.02

Порядок денний:

1. Прийняття до захисту дисертаційної роботи:

• КЛИМАСЯ Руслана Володимировича.

СЛУХАЛИ:

1. Про прийняття до захисту дисертаційної роботи:

КЛИМАСЯ Руслана Володимировича на тему "Удосконалення методу 

прогнозування припинення та поширення горіння системою 

вогнеперешкоджання на маслонаповнених трансформаторних 

підстанціях", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю 21.06.02 -  "пожежна безпека". Науковий



керівник: д.т.н., старший науковий співробітник НІЖНИК Вадим 

Васильович.

З оглядом представлених матеріалів виступив учений секретар 

спеціалізованої вченої ради к.т.н. КОБИЛКІН Дмитро Сергійович.

З пропозиціями щодо кандидатур офіційних опонентів виступили: д.т.н., 

доцент ШНАЛЬ Тарас Миколайович, д.с.-г.н., професор КУЗИК Андрій 

Данильович та д.т.н., професор МАРТИН Євген Володимирович.

УХВАЛИЛИ:

1. Призначити офіційних опонентів дисертаційної роботи:

КЛИМАСЯ Руслана Володимировича на гему "Удосконалення методу

прогнозування припинення та поширення горіння системою 

вогнеперешкоджання на маслонаповнеиих трансформаторних 

підстанціях", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю 21.06.02 -  "пожежна безпека", у наступному 

складі:

КОСТЕНКА Віктора Климентовича, доктора технічних наук, 

професора, завідувача кафедри природоохоронної діяльності Донецького 

національного технічного університету;

ВЕСЕЛІВСЬКОГО* Романа Богдановича, кандидата технічних наук, 

доцента, доцента кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної 

автоматики навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки 

Львівського державного університету безпеки житгєдіяльності ДСНС України.

2. Дисертаційну роботу КЛИМАСЯ Руслана Володимировича на тему 

"Удосконалення методу прогнозування припинення та поширення горіння 

системою вогнеперешкоджання на маслонаповнеиих трансформаторних 

підстанціях", прийняти до захисту та подати оголошення в департамент 

атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України.



Дозволити друкувати автореферат дисертаційної роботи на правах 

рукопису.

За цю ухвалу проголосували одноголосно члени ради.

Голова


